KONKURS
„RADY NA ODPADY”

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami ogłasza IX edycję
Mazurskiego Konkursu Ekologicznego „Rady na odpady” adresowanego do dzieci
i młodzieży szkolnej oraz rodzin z terenu MZM-GO. Drodzy uczestnicy, stawiamy przed
wami następujące wyzwania:
„BAJECZNIE KOLOROWA SEGREGACJA ODPADÓW” (przedszkola i szkolne „zerówki”)
Wspólnie z wychowawcą grupy stwórzcie kolorowe pojemniki do segregacji odpadów, które ułatwią
selektywną zbiórkę zgodnie z zasadami realizowanymi na terenie MZM-GO od 1 stycznia 2018.
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Przed wykonaniem pracy nauczyciel organizuje zajęcia dotyczące surowców wtórnych (plastiku,
papieru, metalu, szkła). Do wykonania pracy użyjcie ogólnie dostępnych materiałów, w tym np.
wiader/wiaderek po farbie, pojemników po artykułach spożywczych. Oznakujcie pojemniki
w sposób, który ułatwi segregację odpadów. Bajecznie kolorowe pojemniki przyciągną wzrok
i zachęcą do częstego korzystania. Na konkurs zgłoście te pojemniki, które przydadzą się waszej
grupie podczas zajęć. Prace odbieracie po konkursie i korzystacie z nich, by doskonalić sztukę
segregacji odpadów.
„ŚMIECI POD LUPĄ”! (uczniowie klas I-IV szkół podstawowych)
Statystyczny Polak produkuje ponad 300 kg odpadów rocznie – trzy razy tyle, co 30 lat temu.
Jak możemy ograniczyć ilość niepotrzebnych odpadów? Jak zachęcić rodziców, dziadków i sąsiadów
do ograniczenia produkcji śmieci? Czy ograniczanie odpadów, przemyślane zakupy mogą nam
przynieść wymierne korzyści np. oszczędności? W ramach pracy domowej – zbieracie materiały na
temat sposobów ograniczenia ilości produkowanych śmieci. Wiele informacji na ten temat
znajdziecie w Internecie, warto też porozmawiać na ten temat z rodzicami, starszym rodzeństwem.
W szkole przedstawiacie zebrane informacje i przygotowujecie plakat promujący ograniczanie
produkcji odpadów w naszych domach.
Najciekawsza praca zostanie wykorzystana
do wyprodukowania naszego gadżetu w postaci skarbonki. Uwaga! Praca powinna być lokalna,
tj. nawiązywać do miejsca, w którym żyjemy. Dzięki temu połączymy ideę ograniczania produkcji
odpadów z promocją Mazur lub rodzinnej miejscowości.
„EKOTORBA Z MOCNYMI USZAMI” (uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych i gimnazjaliści)
Przed Wami zadanie zaprojektowania i wykonania tekstylnej torby na zakupy. Torbę zabierzecie ze
sobą na zakupy i nie będzie potrzebowali kupować plastikowych reklamówek. Skorzysta na tym nasze
środowisko naturalne. Każdy z nas wytwarza średnio 446 reklamówek rocznie – Niemiec 98,
Fin – zaledwie 5. Najlepsze torby zostaną nagrodzone i wykorzystane do wyprodukowania
podobnych, które będziemy rozpowszechniali na terenie MZM-GO. Torbę twojego projektu mogą
nosić setki osób. Warto spróbować.
„KUPUJĘ TYLE, ILE POTRZEBUJĘ – JEDZENIA NIE MARNUJĘ!” (rodziny)
Czy w Waszej rodzinie marnuje się jedzenie? Jeśli nie to gratulujemy. Nawet, jeśli od czasu do czasu
w kuchni zwiędnie jakaś jarzyna, to nie ma problemu. Gorzej jest, jeśli co kilka dni wyrzucacie
do kosza zepsute wędliny i sery, spleśniałe pieczywo… To duże marnotrawstwo i strata pieniędzy.
Co zrobić, by zachęcić mieszkańców Mazur do przemyślanych zakupów i mądrego gospodarowania
zawartością lodówki? Czekamy na plakaty dotyczące tej tematyki. Najlepsze wykorzystamy
do wyprodukowania notatników, magnesów na lodówkę.
NAGRODY: Przedszkolaki i uczniowie szkolnych oddziałów zerowych – zabawki; uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów – rowery; konkurs rodzinny – nagroda niespodzianka dla całej rodziny.
Konkursowe prace należy składać w siedzibie MZM-GO do 10 kwietnia 2018r. Wręczenie nagród
w konkursie nastąpi podczas X Festynu Ekologicznego, Eko-Logika, który odbędzie się 2 maja
w Węgorzewie.
Regulaminy konkursów
www.mzmgo.mazury.pl
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